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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Δέλτα
Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα ιδρύθηκε και
πρόκειται να λειτουργήσει στο Δήμο, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, με τη συνδρομή
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης
‘Έχει ήδη υπογραφεί η σχετική προγραμματική σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει τα
εξής προγράμματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5 Τμήματα
3 Τμήματα
7 Τμήματα
6 Τμήματα
5 Τμήματα
4 Τμήματα
3 Τμήματα
1 Τμήμα

Τα παρεχόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι δωρεάν και απευθύνονται σε
όλους, ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό
επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, νέους, φοιτητές κτλ, με μόνη προϋπόθεση το
ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.
Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής
Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, που έχει αναλάβει την θεσμική και οργανωτική
προσαρμογή του Δήμου Δέλτα.

Ο Δήμαρχος Δέλτα κ. Γλώσσης Γεώργιος με δηλώσεις του τόνισε τα εξής:
«Μέσα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική κρίση που ζούμε, η καλλιέργεια
της οικονομίας της γνώσης, θεωρείται απολύτως αναγκαία για την ανακάλυψη και
άσκηση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων από άτομα που θεωρούν την μάθηση ως
αναπόσπαστο στοιχείο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την τόνωση της
κοινωνικής προσφοράς, τον εθελοντισμό, την ενεργό γήρανση και τη συμμετοχή στα
κοινά.
Ως Δημοτική Αρχή παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον τομέα της Δια Βίου
Μάθησης, και με την ίδρυση του αντίστοιχου Κέντρου προωθούμε ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο διαμόρφωσης ενεργών πολιτών, με στόχο τη διασύνδεση της
γνώσης με την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις κλπ που θα συμβάλλουν στη
δημιουργία συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης.»

